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ANMHOBLOGUWYDD " MORMON-
lAETH?"

Mae anmhoblogrwydd yr hyn a ddewisir enwi yn *' Formon-j

iaeth" yn rhy gyhoeddus yn ein gwlad i neb ei wadu nac i fod

cisicu ei brofi; cyduna pawb braidd, yn enwedig o broffeswyr

crefydd, nad oes warthusach peth na iii i gael. Pa beth yw yr

achos o hyi)y a phwy a'i hachosa yw yr ymholiad ag yr ym-
drednvn ei atebyn y tracthawd bychan hwn ; o lierwydd, fel y
niae i bob-effaith ei achos, felly y niae i'r dybiaeth Hon, ar nad

pwy yw.

Os teili/n(ju " Mormoniaet li" yr anmhoHogrwydd a gaiff, rhaid

mae ynddi ei hunan y mae yr achos o hyny, a'r fFordd i gael

p-awf hyny yw trwy gael arholiad teg; canys, nid doeth

credu cyhuddiadau heb arholiad, onide, gwnelai enllibwyr a

chelwyddwyr Frawdlysoedd a Hedd-geidwaid ein gwlad yn af-

reidiol, ac eiai oin byd yn wallg(>f-d^ cyn liir. Fel proffeswyr

o "Fornioniiiflh" ni chywilyddiwn ac ni cbryna hlc\ryn o wallt

ein penau rlia!< arswyd arholiad manivl, teg a thrwyadl o bob

lot o'n profll'S: OS na ddcil yr arholiad nyni a fydJeni yr ennill-

wyr m^'yaf o ddeal! jiyny, fel oV ochr arall y colledai ei chy-

linddwyr eu hunain fwyaf wrth ei chamfamu; canys, nid cam

ond cyuir fitrn am bob peth a lesola ddyn. I'a le y ceir safon

gywir neu reol i iaw-n farnu beth yw gwir boblogrwydd? Guir,

moddwn, o herwydd fod gau yn bo<l: mae poblogrwydd gwled-

ydd mor groes iV gilydd ag y condemnia y naill yr hyn a

ganniolay Hall ; acy mae hyn yn weledig yn nes atom; onid

ffeitLiau yw croeg bleidiau ein gwlud ein hunain i brofi croes-

farnau am hyn. Nid mwy rhesymol dedfrydu Mormonineth

gan yr oil nag yw i'r naill ddedfrydu y Hall o'u gilyld; rhaid

cael sufon well na hyny. Nid yw fod pob mnth o ddrwg yn

caol ei ddweyd yn ein herb^n yn profi ein bod ni yn haeddu

Jiynv. mwy nag vr oedf! dweyd pob drv^-air am Grist a'i apos.-



tolion yn profi en crefj'dd yn ddrwg na'r cylmddiadau yn wir-

ioneddol.

Eithr, cyfaddefa y rhai a brolFesant Gristionogaeth fod

crefydd yn wir boblogaidd, serch y diystyra y mwyrif o'r

hyny ain anmhoblogrwydd : etto cyfaddefa yr oil a addefant

fbdoldeb Dnw ei fod Ef 5'n fwyaf poblogaidd o bawb—yn safon

gwir boblogrwydd: felly y rhai tebycaf iddo Ef a ddylid ystyr-

ied yn fwyaf poblogaidd; a chan mai rheol gywir yw barnu y
pren yn ol y fiVv/ytli. hnrnir mor gywir a hyny mai ufyddion i

drefn Duw a ddylid ystyried yn fwj'af poblogaidd. Er fod gan

bob gwlad ei safon ei hvM i farnu pa beth yw poblogrwydd yn

rhesymol y dysgwylivvn ni barodrwydd yn Meibl-addolwyr ein

"gwlad grefyddol" ni. i ganiatau i'r Beibl fod yn safon i bwyso

y wir grefrdd bono a ystyrir mor boblogaidd, ac nad y rhai

mwyaf Beiblaidd. eithr y rhai mwyaf croes neu wrth-Fsiblaidd

yw y rhai niwyaf anmhoblog:udd yn y wlad hon o leiaf. Nid

esOoniacluv, sylwer, ond Beibl a ddywedwn jw y safon: ni

ddichon fod yr hwn a ddewis y blaenaf yn liytrach na'r olaf

amgen nag anffydiii'-vr. sef anghredlniwr yn y BeJbl ; a'r hwn

nid ymresyniwn yn av/r, eithr a'r sawl a brofFesa gredu y

Beibl. Credwn ein bod yn ymresymu yn deg, yn gywir ac yn

eglur yn awr; os felly, dilyned y darllenydd a barned tra y

taflwn y " Formoniaeth anmhoblogaidd" bono yn dalpiau fel y

gallwn i'r glorian gywir lion; nid lei y darluaia y gelynion

chwaith, herwyiid nid teg hyny a ni, onide teg yw a phawb

arall, yr byn ni wneir a neb ereill ; eithr iii/ni yw unic/ gyn-

nrychiolvvyr ein proffes; wrth reswm, mai ein bawl yw hyn !

Awn yn mlaen, ynte, a'r egwyddor gyntaf raewn Mornion-

iaeth yw tfydd yn Mab Duw «i fod yn ddigonol Waredwr. Fe

ganiateir lod hyna yn ysgrythyroT yn ddiammheu ; o'r goreu,

dyna nn egwyddor boblogaidd. Yr ail egwyddor mewn Mor-

moniaetb yw edifeirwch an) l)ob pechod, yr hyn a arwydda,

heblaw tristwch o'i herwydd, bendevfyniad i ynriwrthod a pliob

pechod. iJynion drwg a aliv;,nt hyna yn anmhoblogaidd o

raid, canys dysga y Eeibl ciifcirwch yn eglur iawn, ac felly

dyna gyfaddef Mormoniaet' yn boblogaidd niewn dau beth, a'r

rhai pwysicaf o'r oil, os nnd yr vriii/ rai anhehgorol ev iachawd-

wriaeth yngolwg ein cy':i..u.;\vyr. Nid yw Tdormoniaetli yn

anmhoblogaidd bvu ym;;, yiite! Y peth nesaf a ddysga Mor-



~imohiaeth"'';pw''be3ydd awfr, credir- hyia"iiefydg:an y mwyrif o

"gyhudd'^y-r Mormoniaeth, felly nid dyna y'peth amnlioblog-

aidd; ond y dyben o bono gan fwy na'r c'^/ a wrtlnvynebir.

Wei, i*r glorian a'r pwnc ar ei ben, pa fodd y pwysa? Rhodder

Pedr yn ypcn arall. canys dywed cfe yn Act. ii, 38,—" A bed-

, Wrfier pob 'an b honoch yn enwiesu Grist er maddeitant pechod-

iiii.'"
' 'Dfgon 'o bwysau onide? Ond fel yn ngeriau dau neu dri

dystioB J byddo pob gair yn safadwy, galwn Ananias at

P(!dr, a holer, pa beth yw dijben bedydd, Ananias? Gwel Actan

xxii, 16. '• Cyfod, bedydd ier di, a golch yrnuith dy hfcliodau"

&c. Heb liosogi tystiolaethau, dyna ddigon i brofi na ddichon

bedyddio er maddeuaiit wneuthnr Mormoniatth yn anmhobl-

ogaidd hc'b wneutbur y Beibl addysga hyny mor anmhoblog-

aidd a hwythau!

Yn nosaf, dysga Mormoniaeth i ddysgwyl dawn yr Ysbryd

Glan drwy arddodiad dwylaw; nid raor aiimhoblogaidd hyn,

onide gunelai y Eedyddwyr felly hefyd drwy ei arferyd; eithr yr

cffeithiau a aclK^sir drwy byny a wrthwynebir, sef, niai proph-

wydoliaetli, ia-chau oleiflon, gweledigaetliau, llefaru a thafodan,

a cLyfieitliu yw yr anmhoblogrwydd; canys dywed yr holl

gyhuddwyr "fod y pethau yna yn afreidiol yn awr." Gan

bwyll, gan mai y Beibl yw y safon, nid ffiiith y cyhnddiad, Wii

ddyTU'ed y Beibl ei hun byny ; ond y cyfsirip.bu canlynol a

hrofant yn hoUol groes i hyny. Marc svi. i7 ; Act. ii, 39; loan

xri. !.j; Act. viii, 17; 1 Cor. xii. siii, sir; Eph. iv, 8— 14, a

llaweroedd o fanau a ellid nodi, end digon hyna er profl na

ddicbon fod y Mormoniaid mor anrahoblogaidd olierwydd credu

yn y niAvynbad o ddoniau yr Ysbryd Glan yn ol y Beibl ag yw
su gvadwyr, sef ein cyhuddwyr!

Dysga Mormoniaeth unigolrwydd gwir grefydd mae'n wir ;

nad oes ond un efengy] ac un lacbawdwT; ac nid oes neb a

greda y Beibl a all wadu liyua— Beibl trwyadl i gj-d! Os oes

dwy grefydd, pwy yw Awdwr yr ail? ^•id yr un ag yw
Awdwr y gyntaf, bid siwr, o herwydd yr oedd y gyntaf a

wnfieth Efe yn berffaith heb angen yr ail; yr hyn a brawf etto

mai proffeswyr yr ami grefyddau yw yr anmboblocaf, tra mae
credu yn unigolrwydd gwir grefydd y Beibl yn teilyngu i

*'Formoniacth" boblogrwydd.

' Dysga iMormoniaeth mae'n wir, fod angen Aposto!ion|»



Prophwydi, ac Athrawon ysbrydoledig, a doniau megys cynt,

a dysga y Beibl liyny yn eglur ac yn bendant. Dysgodd Crist

hyny drwy eu gosod,—dysga Duw hyny drwy eu beiidithio, a

dysga y Beibl yn y manau a nodwyd, ac mewn llawer o fanau

ereill, na chydnabyddodd Duw un math o Eghvys ond un fel

yna yn un oes o"r byd. Felly, oni ddylai Beibl-gredwyr gyf-

addef niai Mormoniaeth a ddylid ystyned yn fwyaf poblogaidd

yn gymmaint a'i bod hi yn fwy ysgrvtliyrol; ac y mae yn

gymmaint nnvj"- ysgrythyrol na ei hull gvhuddwyr ag yw pro-

ffesu a mwynhau addewiiiion yr ysgrytliyrau yn iiytrach na

gwadu eu bodoldeb na'r angen o honynt; canys nid ysgrythyr

ond haeriad croes-ysgrythyiol yw yr olaf, yr liwn a ddylai ar-

graffu Sgwartb ar gymmeriad y rhigrit'.ilwr a'i dywedo dan

broffesn credu y Beibl. Ni I'hiUiiata traotiiawd bydian fel Invn

i fanylu ar holl gyffes Mornioniaeth, ond ditrou yr enghreititi;iu

blaenorol o'u hysgrythyroldeb er credu n:ul crot's i ysgrythyr

yw y lleill o'u iieg\vyddorioi), debygid; o leiaf. hyd ynia ni

ammheuir na tiieilynga bob'.ogrwydd gan Feibl-gredwyr.

Flblineb a rhagrith yw haeru mai auysgiythyrolrwydd Mor-

moniaeth a acbosa ei hanmhoblogrwydd, o herv^ydd y inae

profi un egwyddor o honi yn groes i'i- ysgrythyr yn ormod o

waith i holl ddoethion byd ei wneuthur; a gadawn yr haeriad

yna i'r sawl a ddewisoei arJioli.

Yn nesnf, gan nad oes ynddi ei hunan ddini achos o'i han-

nihoblogTwydd, oni d^ichon fod yn ei phroffeswyr yr achos

hwnw? Tra yr addefwn yn vhwydd mai dynoi yw y goreu o

bonom, a hod ein ffaeleddan yn desto.nau gofid ac yniroad par-

haus iV gorchfygu, ymresymwn fod mor briodol condemnio

pob proffes arall a'n crefydd ni, o herwydd anghydtTurfiad ei

phrotfeswyr a hi ; a chan na feiir sect o fewn ein gwlad o her-

wydd beiau personau, ni raid i ninau ddvreyd nad yw ein crefydd

i'w beio o herwydd beiau ei phroffeswyr; ac ni ddysga ac nid

esgusoda drosedd o gyfraith Duw yn neb

Wei, ynte, beth yw yr achos o aiimlioblogrwydd Mormon-

iaeth, a phwy a'i hachosa, gan na<i oes achos ynddi ei hunan

nac yn ei phroifeswyr? Atebwn mai ei chyhuddwp- a achosa y

cyfan. le, meddwn, y tylwyth hwnw sydd yn ei diarebu hi

fwyaf o herwydd ei hanmiioblogrwydd yw prif os nad unigj

achos ei hanmhoblogrwydd; meiddiwn haeru yn ddibetrusder



raai y Feirch, y Pregetliuyr, E.^';obion, Otreiriaii!, ao, athrawdii

crefyddol, fel y i^alv.aut eu ku/icdd, yi.gliyd ac avvdurun ;t Gol-

ygyddion a ddalia l)uw yn syt'riibl yn y iarn am iK.-liosi y dyh*

iaeth o anmlioblo^cwydd Ivlovaioiiiaeth; y rliai hvn drwy ei

cham-ddarlunio yii mhob petli o boiii braidd ydyr.t wedi dylan-

wadu ar y weriii i givdu fod Monnoniaeui yn Lollol groes i'r

hyn yw lii. ac i'w c.iondemnlo heb arholiadaoigeii ami na'r

hyn a glywant gari ei gelynio!i pro&esedig! Pa sect o i'ewn ein

gwlad iia ellid wneutli'ir mor aiuiiliobiogaidd ag yv ystyrir

hlthau pe yr ymuiuii IioU bregctliwyr pob sect anill i ddyteisio

pob chwedhiu am ilani, a pbe yr agoriJ pwlpudau y cyian i'w

Uysnafeiddio—pe bae pob cylioeddiad yn agored i'r chwedlau

gwartliusaf am daui. a plie byudai pob Aigraff-wasg mor eiyn-

iaethus, yn chwysu wrtii lalu ca.n gy'auddiadau yii ei herbyn,

fel y gwneir a Mormooiaeth? Pe yr ymddygasid at Fedydd-

iaeth, Calfiniaeth, Wesleyaeth, iieu uiirhyw aeth arall ar ei

dechreuad fel yr yoiddygir at Forn.'ouiaeth, onid ystyriasid

bono mor anmlioblogaidd a jjitliaix. yn enwedig pe cauasid pob

modd i aiudditf'yn o'u cyrliaedd fel yr ymdrechir gwneutbur

ag ychydig amdditfynwyr Morraoniaeth yn awr? Diau mai

cyflPelyb y credasai y werin gyhuddiadau eu hathrawoii nad pa

mor warthus ac anwireddas a fuaseot.

Ond nad pa un am hyny, y ffaith yw, mas yr oil braidd o'r

teulu a enwyd yn cyd-ymdiecliu i wiieuthur Mormoniaeth yn
anmhoblogaidd— iiid ellir gwadu byn—mae eu hymddygiadau
yn profimai anmhoblogaidd ydymunant hwy iddi fod, ac nad
wiw gand<lyn£ pa dduU a gymaierant i byny. Heb aros i ym-
holi i'r dybeaion o'u hyniiireebiadau selog a difliuo yn byn,

gofyned y darllei jdd i'w reswm ei hun, ai teg, ai doeth, ai

llesiol neu Dduvr-debyg ywjfiiKldygiadau Piegethvryr. Aw<iar-

on, Golygyddion, &c.,Juag at Formoniaeth? Os rboir rheswni

ar waith rbaid addef mai drwy gael iawn ddealltwriaeib o

Formoniaeth y galluogir dyn i weled ei thwyll, os y cyfryw
sydd ynddi, ac nid drwy sefyll uwchben miloedd i'w cham-
ddarlunio yn wybodus, a gwaeddi twyll, twyll. Mae Mormon-
iaetii yn proffesu bod yn greftjddddwijfol, yn cynnwys cenadwri
oddiwrth Dduw a gynnwysa dynghed y byd hwn a'i breswyl-
yddion ; ac oni theilynga proffes mor fawreddog well arholiad

i mewa i'w honiadau na'i cham-gyhuddo, a gwaeddi " twyll,"



'' Gwyliwch rhagddi," " Peidiwch a u gwrando," &.c., fei /
gwnaeth y cynddiluwiaid a, Noe a'i aroh ?

Tystia mloedd o ufyddioii profiadul Mornioiiiat'th yii Ntjhym-

ru, nad Mormon iac'tli na dim ya debyg i'r hyn a gredir gan-

ddynt eu hmiain a elwir yn "Formoniaetii" inewn Paruyhlet-

dbh, Baledi, Nowyddiaduron, &c., ac nad gwir y chw-edlaii

a'r haeriaduu a draethir o'r pwlpndau am dani; a pliaham na

chredir liyny yn bytrach na chredu eu gelynion? Mae en

hall ymdrechiv-ddu mawreddog i egluro beth yw Aiormoaiaeth

drwy bregethu, traethodu, &c., yn profi eu hawydd i'r cyhoodd

ddeall beth yw eu credo, niae y cydgordiad anghydmarol sydd

rhwng eu pregetha'u a'u traethodau a'u gilydd, — ac y niae y
Ifaith o ymlyniad wrthynt y niiioedd a broselytiwyd atynt

drwy hyny yn rhesyniau cadarn i brofi fed y Mormoniaid eu

hunain yn desgrifio eu daliadau yn gywiradi nag y gwna eu

gelynioD; ac y raae yn ddidd.idl y buasai MonnoniaetH yn

hcillol rydd oddiwrth yr holl anmhoblogrwydd a dadogir ami
pe caniatasid iddi hi yr un rhyddid i anfon allan ei chynnrych-

iohvyr ei hun ag a ganiateir i bob sect, plaid, protTes. a plierson

arall drwy ein gwlad a'r b^yd braidd, oddieitlir iddi hi.

Ehodder rheswm ar waith, os O'.'s y fath beth yngweddill ar

y testun hwn, »c ymholer yn mha oes neu w]a;i, cyu hon, y
gwelwyd holl ddysgawdwyr y croes-bleidiau ereill yn ymfydd-

ino i yragyrch rhytelawg yn erbyn rhyw un newj^dd, " ddiwertli

sylw" a ddaeth i'w pHth; yn enwedig pan na feddai yr un o

houynt un saeth i fwrw i'w herbyn ond cam-gyliuddiadau an-

wireddus? Buaa y cyfaddefir na welwyd y fat!i beth o'r blaeu
;

ac etto, enwer y blaid, y pwlpui, neu y Wasg ar nad yw wedi

ymfrwydro yn y Crusade Mornioiiaidd hwa? Beth a feddyliai

yr oes pe clywent haid o Formoniaid yn myned ar hyd y wlad

gan alw y wei'in ynghyd, a cham-gyliuddo Bedyddiaeth, dan

haeru eu bod yn ei darlwnio yn gywir! Ivtto, pahani na chrwiid

liwy fehy gystal ag y credir pi-egethwyr Bedyddiaeth yn cam-

gyhuddo Mormoniaeth o'u pVvlpudau? Pahani nad elai yr

Independiaid i bregethu Weslej'aeth. a'r Wesleyaid i areitliio ar

Independiaeth? Paham nad elai y werin i gapeli yr Undod-

laid i ymholi beth yw gwir gredo Trindodiaeth.—y Taenellwyr

i gapeli y Bedyddwyr, a phaham nad yr hen Fam, Mrs. Epis-

copal a amlyga gywiraf i'r byd beth yw gwir ddaliadau ei

ii ,ob&xrj[lv



rniicrched sectyddol? Ac os tell}', yr hen Faiiigu Eufoinig ywyi-
oreu i bregethu credoau ei holl hiliogaoth. A pliaUam na fyddui

hyny mor resy:nol aj; yw i bvegetliwyr suctrddol i hreiiethu

Mormouiaeth? Syndod mor boblog^idd y riiae Morhioiiiaeth

erbyn hyn! Pa blaid, o'r hen d AaVian h'yd yr olnf o'i holl

ferched, sydd heb anfon eu champions i breg^tha Mornibhiaetb?

Pwy a ftiasai yn credu yr ymddarostyngasai boneddVvyr mor
enwog uclielderau Se^ayddiaeth (?) "i iselderau g^'urthus

bregethwyr Mormoiiaidd!'" Etto, nid gwiw syuu, (iim Ik's

gwada, nis gellir celu, dyma h»'y ! le, haid o honynt o bob Iliw,

llun. credo a digred, o bob plaid, coleg, a phv,-lpad, draws y
byd fel scr gwibiog, heb neb yn eu hyiuofyn, na neb *edi en

danfon.—Ha wyr! Beth sydd _yn bod? Pawb yn troi yn

bregethwyr Mormonaidd? Rhaid fod Sectyddiaeth a'r oil

ereill ar dranc yn siwr, a'u hoffeiriaid heb«dini i wneuthnr am
eu bara on 1 myned oddiaragylch y w lad i bregethu Mormon-

iaeth! Gw^lsom yr amser y cerddasom o gt\-r i gwr o Gyitiru,

Fon i Fenni braidd, heb reled un pregethwr Mormoiiaidd;

ond erbyn hyn, er syndod mawr, pe bae rhyw beth yn deetuu

sjTidod yn yr oes ryt'edd hoti, wole y *lad yn troi yn bregeth

wyr Alormon«iidd o gwr i gwr braidd. A syndod m\Ty-fVy

fyth i'r Mormoniaid, a welant y rhrfyg o fyned heb eu

danfon'yw, fod yr haid Eevtrendaidd hon heb ddeall ^^well na

myned fel yf a pub Sectwyr. heb genad, gaiwad, danfonUid, n.ic

awdokdodiajj! Ai rhyfedd fod rhai fel hyn yn pregethu an-

wiredd yn lie gwirionedd, a thwyll yn lie cywirdeb? 0, na,

rhyfeddach o lawer a fyddaigenym g]ywv.>d n,.b o'r rh;ii hyn yn

digwydd dweyd unrhyv.' wirionedd am Formoniucth tra y
maent yn lioUol annjhrofiadol o hoai eu hunain ; a rhybuddiwn

holl garwyr y gwir i yruochelyd rhag y fatlj yna o bregethwyr

Mormonaidd; nid oes ganddynt drwyddedi dyledns, »<; ni

ailant ac ni fynant draethu y yvvir; eithr myned y maent fel

meibion y Scefa hwnw, heb neb a fedd hawl i anfon pregeth-

wyr Mormonaidd wedi ceisio hyny oddiar eu Haw, nac eisieu eu

lidp. Ac, Foneddigion, gallvvn wneyd yn burion heb eich

g waith : onid oes genych ohwaneg o Sectyddiaeth i bregethu, lieu

OB cywilyddiwch ei harddel, gan ddymuno dysgu gwirioneddau

Mormonaidd i'ch cyd-ddynion, ymostyngwch i'w.dderbyn eich

Lunaiii yn gyntaf ; hyd hyny gadewch bregethu Moroloui^cth
ii>.a\ ifli'' \ •,;:; r .!!cuv v/.vio .n^a



yii llonydd, os gwelwch yii Jda
; ywneir yn well heb eich

gwaith. Out buasai i'r Sectuu nialeisus unfbn eu pregelhwyr
bwngleraidd i hregetliu Mornioniaeth, ii;eddwn etto, ni fuasai y
werin wedi dychymmygu am y{a.thfwcci bws a waacthant liwy

ar yr eiiw liwnw, ac yn eu carcliarau tywyll adgofiaiit hyny
pan yii nwaeo y dydd. Mor hollol resyniol fyddai credu otfeir-

iaid pay;aiiaidd, neu uii o'r Hrahinins Hindwaidd yn pregethu

Sectyddiaetli ag a iyddai creda un o'r pregetiiwyr Aagh Sect-

yddol Monnuuaiud iiyayii pregethu Morniotiiaeth
; pofwyafa

brt;gethaut hwy. lleiut' a ddealia y werin beth yw Mormoniaeth.

Oni chywilyddiai Capelaid o Fedyddwyr pe clywent uu o'u

pregeth'vyr yn cani-ddarlunio Independiaeth, ueu Wesleyaeth
iuor erchyil ag y dirdynaut Fornioniaeth? Etto, am yr olaf, nid

o<;s rhy ddrwg i'w ddweyd na'i grcdu!

Os dymuiiir dealltwriaeth gywir o Formouiaeth, paham uad

elir i'w Cliapeii ei liun er clywed ei pliregeiliwyr ei hun yu ei

hegluro. Faliaia yr elir i Gapeli y Eedyddwyr i geisio »4eaU

beth VR' en daliadau, i Gapeli y Wesleyaid i ddeall eu daliadau

hvvythau
; pa Ibdd y goifodarheswni yr yuil.olydd i gyffes yr

Egiwys selydledig, ac i Sociniaeth. ie, i bob peth oud Mormon-
iaeth i tyued i'w Capeli, i wrando ar, ac y credant ddarluniad eu

pregethwyr eii liunain o'u cret'yddnu yn hytrach nag a ddywed
pawb ereill, ac ar yr un pryd yr elant i Gapel pob enwad arall i

wrando ar bob gelyn protJesedig, a chrfidant yr lioll anwireddau

a ddywed pa^b ;;m Foruioniaeth, eithr ni chredant y gwir

ddarluniad a ddyry ei pliregethwyr ei bun o honi, yr unig rai

a'i hiawn eglura hi? Pa leswm sydd yn !iyn? Gorfoda j tfaith

o fyuediad pobl i v,ra!idaw ar bregethwyr Sectyd(iol yn dar-

lithio yn erbya Mcrmoniaeth i gredu nad awydd ei deall, ond

mil dymuno ei c-Aa?«-ddeall y maent—eu bod yn caru celwydd

yn hytrach na'r gwirioncdd am dani, a'u bod yn ewyllysio

Uonyddu eu cydwy'oodau rhag chwilio iddi ; a phrawf het'yd eu

bod yn fwy afresyniol tuag at Formouiaeth nag ydynt at un

Ijroffes arall, yr hyn, i'r call, a ffurfia resymeg, gytielybiaethol o

leiaf, nad twyll yw, onide na ymunai yr hoU gau grefyddau yu
ei herbyn. Mae y ffaith hynod raai ymot'yu anwireddau am
Formoniaeth y mae y werin trwy yaiholi a'i gelynion, yn
ngwyneb y ffaith mai ymofyn y gwir y niaent am bob enwad
arall, drwy yniholi a'u pleidwyr, yu rhoddi sail gref i ofni mai
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liwy yw y rhai y prophwydodd Pedr am danynt,—" Wed5 eu

rboddi i fynu i amryfusedd oardarn i gredu celwydd, »m na

dderbyniasant y gwirionedd yn y cariad o hono;" ac yn profi

liefyd mai ofn iV hudoledigion iawn ddeall Mormoniaeth a

achosa i'r cam-gyliuddwyr liyn redeg i'w phregethu heb eu

danfon ac heb ei deall hi eu hunain. C
Un ffordd Iwyddiannus ryfeddol a gymmera y gwyr " Parct-

edig," a'r Gols. boneddigaidd, i anmlioblogi Mormoniaeth yn yr

oes a'r genedlaeth fak-h ac uchel ffroenus hon yw, cyhuddo ei

blaenoriaid a'i haelodau o fod yn ddigyuiTueriad, yn dlawd a

dirmygedig; "yr hen Joe Smith, y cloddiwr am aur," " Twyll-

^vr hygoehis," roeddant, a mil ond un o gyhuddiadau ereill a

ddygant i'w erbyn; a'r oil o'r rhai a fyddent fwy priodol

iddynt eu hunain nac iddo ef. Y Peirch, a'r Gols. sydd wetU

dwbio cynmieriad Joseph Smith a'r teitlau yna, ac nid efe ei

hun, cofier; y difenwyr pediadurus na allant ganiatau i d(>yn

ei enw ei hun, ond er boddio eu chuaetli i iselhau y 'person,'

"Joe," ei gahvant. O, mor ddirmygedig y swnia y llysenw

*' Joe" yng'hlustiau yr oes t'aich hon! Nid ystyriant hwy mai y

llyseuwyr a deilyngant y gwarth a geisiant ddwyn ar y dy-

oddefydd. Nid efe a alwodd ei hun yn "Joe," ac nid alkksai

wneuthur dim, hyd y nod pe yn ddrwg-weithredwr fel y ceie-

iant ei wneuthur, a hacddai gaelei ddifenwi. Ond, tra y difen-

wir Joseph Smith, fel y difenwyd ei Arglwydd o'i flaen, fel ei

Arglwydd, " pan ei difenwyd ni ddifenuodd drachefn" yr oedd

yut»u; ac o ganlyniad y maeefe yn well na'i ddifenwyr "parch-

edig," fel yr oedd ei frawd hynaf yn well na'u brodyr hynaf

hwythau a'i difenwai Ef; ac, 'Ti chaiff difenwyr etifedtlu

teyrnas nef," ebe y Dyoddefydd gynt. Er cymmaint a ddlr-

mygir ar Joseph Smith—er fod ei enw yn arswydo y drygionue,

fe tan ar groen y gau-grefyddwr, nid yw yn faich eithr yn

bleser gan yr Awdwr ei arddel a'i amddiffyn-, a thystia hefyd

yngwjneb Honed byd o'i gyhuddwyr ei fod yn u-eU, yn gufian^n-

iich, doefhach, a duwiolnch dyn na neb o honynt hwy ar a wel-

odd. Oddiar adnabyddiaeth bersonol a. Joseph Smith naewn

llawe? dull, gallwn dystio ei fod yn fwy anhaeddiannol o'r

cymmwiad a roddir iddo gan y Peirch a'r Gols. crefyddol, na

neb dyn a welsoni erioed. Er nad yw enw o gymaint pwys, atto

y mae ei enw efyn fwy gwir barchus o aerwydd yr achos paham



«i dirmygir; cany?, gwyddom mai o herwydd i Dduw ei ddewis

yn offeryn yn ei law i adferyd yr efengyl drajywyddol—

i

sefydlu ei deyrnas rhegys y selydJodd yr lesu ei hun hi, ac i

ddarparn ffordd ei ail-ddyfodiad y maey fatli elyniaoth iddo

{ran gau-gr'efyddwyr y byd. Pa wahaniacth pa enw, ai Joseph,

John, Petir, Thomas, ynte beth, ei lysernvi a gawsai yr un fath;

a ph? yr anfonasai Buw- angel at John Calfin, John Wesley,

John Knox. Simon Meno. n;ni Peter Waldo, next unrhyw ddyn

srall, difenwasid yntan gan y lleill, fel y dife^^v^^ Josepli Smith.

i'r graihiau traethasai ei gcnadwri yn ->f-bYn en twyll, eu

rhaxrith, a'll drygioni hwy. fel ag i heryg!u fiTon eu bam a'u

parch. G\vyr "duw y byd liwn," sef y diafol, yr hwn a addolir

gan fydys.'awd yn lie Daw y nef. gwyi" yn burion am falchd^r

yr oes lion
; canys, y mae efe wedi en dysgu mai yr e^lwysi a'r

rathadrala arddercliooaf, y capeli gwychaf, a'r temlau mwyaf
addurnol a arddnnuosant y crefyddan pnraf. Mae duw bakh
yr oes gaugrefyddol hon wedi dysgn ei ad 'olwyr i farnu

erefydd wrth yr olwg allanol. ac i ystyried pob cref\ dd yn an-

nilioh'oj;aidd oldieithr fod ganiidynt synagogau gwych, ac

oddieitV:r fod y mawrion a'r cyfoethogion yn myned yna Ang-
b.ofi;i«;u)t eu dechreuad eu hunain-; do. anghofiasant dlodi yr

losu adflfwyn, yr hwnei' ei ft)d yn meddn gorsedd dragywj'ddol

oedd mor ddirmygedig ag un Mormcniad. ie. y "di^stynif o'r

gwyr-;' yr hwn. er ei fod yn Greawdwr byd ac yn etifedd pob

P'j-th. afu mor diawd ag un Mormon ; ie. '• heb !e i rod. 11 ei ben

i lawr." Anghofia yr oes falcli hon nad oedd ganddo yntan well

fwmui nag oedd gan Josepli Smith i tydlafurio; dimond ychydig

bysgotvyr tlodion a diystyredig; ac nad oedd dmvinyddiou a

I'h.eirch dmviolf'rydig ei oes yn gwnenthur sylw o bono ond i'w

esillibo, ei gam-gyhuddo, acheisio ei ladd fel y gvnaeth Peirch

a Gols. yr oes ft Joseph ;^n)ith, ac felly y ^\^\\'a eu dyscjUion

a'i olynwyr yntau.

()s yw y Mormoniaid yn anmlioblogaidd o herwydd eu

tlodi yn awr, ni ddiystyrir hwy gan yr lesu, y pruphwydi a'r

apostolion o herwydd hyny eoeliwn ; canys, nid yscTrid

hwythau ond "ysgubion y byd a'serodpob dim," yn crwydro

o wlad bwy gilydd i hregethu erefydd mor ariihoblogaidd yn

eu dydd ag yw MOrmoniaeth yn awr, o herwydd yr hj^'n, da

oedd cael crwyn defaid neu gr'wyn gcifr yn wisgocdd, acha^ui



Jetty gyda y llwynogod jm ogofeydd y creigiaii, neu gyda bwystr

filod mwy rheibus fyth fel eosp am bregethu crefydd anmhobl-

ogaidd ; etto ni thawent tVy nag y tawa y Mormoniaid er

gwaethaf pob peth; a pha ryfedd hyn gan na feddai eu Har-

glwydd gwmniaeth uwch na " Phublicanod a phecbaduriaid,"

ebepoblogrwydd yroes, adigon da iddo, meddent, y fath *' ddyn

glwth ac yfwr gwin" ag yw Eie! Pa betbau drwg a ddywed-

wyd yn erbyn Joseph Smith a'r Mormoniaid ar na ddywedwyd
liwynt am eu Harglwydd a'u brodyr hynaf yn yr oesoedd

inynedol? Ni ivyddoni, ond nad yw yr olaf hyn ddim cystal

a'r rhni hyny, maent heb deilyngii y " gwyn eicb byd pan y
dywedant bob drygair am danocii er mwyn fy enw i, a hwy yn

gelwyddog;" canys nid ydynt nior dduwiol oil, ef'allai, a theil-

yngu " pob drygair," er fod y rhestr yn ilanw yn gyflym, a'r

" gwyn fyd" yn agoshau yn gyferbyniol.

Eithr cam-ddealla y byd ein dyben yn amddiffyn cymmeriad

Joseph Smith, a blaenoriaid ereill Mormoniaeth ; nid ystyriwn

neb o bonynt ond dynion ffaeledig, etto dynion gonest, geirwir,

bucheddol, a duwjol; gweisiou anfonedig oddiwrth Dduw, drwy

y rhai y derbyniv»n air yr Argiwydd, a bendithion dwyfol ac

anmhrisiadwy; parchwn hv^ait o herwydd i Dduw eu parchu

trvvy gyflwyno trysor anchwiliadwy o ras iddynt a"'gair y
cymmod," sef yr efengyl, ac o herwydd ei fod Ef, o'r nef, ac

nid hwy, yn cyt'ranu i ni rasol ddoniau ei Ysbryd Glan drwy

ofierynoliaeth eu gweinyddiad hwynt o'r ordinhadau. A phwy,

wedi cael y p-ofion eglur hyn o'u bod yn weision Duw, ar na

amddiffynai ac na charai hwynt? V/el, ddarilenydd, y cyfryw

yw pregethwyr y Foroioniaeth anmiioblogaidd hon ; ac wele

le i bob dyn gael gan Ddusr b'ofi mai gwas iddo Ef oedd

Joseph Smith drwy fwynhau c^'flawniad o addewidion lesu

Grist,' y rhai ni cheir heb ufyddhau i'r egwyddorion a ddysgai

Joseph Smith a'i olynwyr. Pe gwir yr ystoriau am dano

buasai yn rhy ddrwg i Dduw ei ddanfon ; eithr gan fod Duw
yn cj'flawni ei addewidion ef, prawf Duw drwy hyny ddarfod

iddo if ei anfon, ac i'elly proi'u drwy hyny mai anwireddau yw
yr oil a ddywedir i'w erbyn pe eu haerid gan yr holl fyd. Mae

y rhesymeg yna ya gyludda.s i holl weision Duw ac nid i neb

arall,—ni ddiehon twyllwr ddweyd t'el yna; ac yn hytrach nag

i fanylu ar un ffordd arall, dywedwn, wele ffordd anffatkdig i
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bob nn gael gwyboiS 'g:an Dduw mai gwir yw Jformoniaeth; ac

felly, OS aninhoblqgaivld yw hi, y rhaid fod Duw felly hefyd.

Os anmhoblntjai'lri ar y ddaear yw Mormoiiiaeth, prawf Duw
drwy gvflwyno bendithion y nef iddynt, a thrwy aiifon angyl-

iori glan i fod yn weifeioa iddynt, a'u hanrhydeddu a'i efengyl,

uad y'nt aniuhoblogaidci.yn y nef, ac na ddylent gael eu diys-

tyru ar y ddaear. Ydyw, ddarllenydd, y raae Mormoniaeth y
gyfyndrefn anrliydcddijsaf a ddaeth o'r nef i'n daear. a plirofa

Duw hi folly drwy gyflwytioy ben<iit)iion a wadir, a'r doniau a

ddiystyrir gan bawh oreill. Gan uiai Ef? y w safon poblogrwydd,

y rhai tebycaf iddu Ef yw y rliai mwyat poblogaidd mewn
gwirior.edd, a chan fod y Mormoniaid yn profi drwy cuhufydd-

dod id:lo dan bob gwawd, crlidigaetliau ac aberthau eu bod

yn debycach iddo, profa safon gj»^ir mai hwy yw y niwyaf

gwir boblogaidd hefyd. Gweler bellach, ynte, ar bobrhesymeg

deg, nad safon gywir yw yr hon a gondemnia Forraoniaeth yn

anrahoblogaidd yn yr oes '' Gristiouogol" hon, fel ei gelwir,

eithr y dylai gael ei hystyried gyramaint rawy poblogaidd ag

yw yn fwy Cristionogol na phob peth arall.

Ond etto, meddwn, wrth y Peirch a'r Gols. ag ydynt mor

awyddus am grefydd boblogaidd,- Foneddigion!— Peidiwch a'n

beio ni na'n crefydd, canys, nid nyni na'n crefydd ond chwy-

chwi a achosodd yr anrahoblogi"wydd; ac felly os oj2s bai yn

hod am hyn3s wrth eich drws chwi y gorwedda, canys chwy-

chwi yn ' unig a ellwch ei symud. Os cyfoeth ac enw da a

ystyriwch yn boblogrwydd, genych chwi y mae, yr ydym ui oil

wedi colli hyny wrth ymuno a Mormoniaeth, ac felly ni allwn

ni ei gwneyd hi yn boblogaidd; eithr yr ydych chwi yji barchus,

ac yn " cael gair da gan bawb," deuwch cliwi a'ch cynnuUeid-

faoefld poblogaidd a pharchus at Formoniaeth, a gwiij^'wch

hithfiu yn boblogaidd; y mae iii yn teilyngu hyny, canyS gwir

efengyl Oi'istyw hi, ac yr ydym ni yn otstion o hyny. Mor

sicr ag: y cywilyddiwch chwi ardde) Mormoniaeth yn awr, y

cywilyddiaei Hawdwr dwyfol hi eich ardilel chwithau pan ddel

ar gymylau y rief i wahodd ei hufyddion i blith yr osgordd uir

boblog'^icld ar ei ddehoulaw. tvstia eich cy^il^y,

,;'"!',"'"' '
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